
Hvala za zaupanje in podporo!

IDEJA

Potreba po razdeljevanju hrane lačnim in 
socialno ogroženim je leta 2011 združila pet 
slovenskih humanitarnih organizacij

• Slovenska Karitas
• Lions klub Bled Golf
• Rotary Slovenija
• Zveza prijateljev mladine Moste Polje
• Rdeči Križ Slovenije

To je prvo tovrstno sodelovanje, v katerem nas 
druži skupna želja in potreba po medsebojni 
pomoči, solidarnosti in ohranitvi človeškega 
dostojanstva.

ZAVOD POD STREHCO

V 2013 smo se projektni partnerji dogovorili, da 
ustanovimo nepridobitni zasebni zavod, da bi 
lahko organizacijsko in pravno nastopali kot ena 
pravna oseba. Lions klub Bled Golf je kot 
ustanoviteljica zavoda nasledila Zveza Lions 
klubov Slovenije - D129 (krovna organizacija).

Zavod je bil ustanovljen 18. 12. 2013. Vodi ga 
Svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanoviteljev in partnerjev, zavod pa zastopa 
direktor.

Direktor:                   Zvonko Belič, univ.dipl.inž.el.
Predstavnica za PR:         Darinka Pavlič Kamien
Predsednik sveta zavoda:   Marko Gospodjinački

PROSTORI

V 2013 smo od MOL v brezplačni najem dobili 
idealne prostore bivše gostilne na Zaloški 42 v 
Ljubljani ter jih pričeli z zbranimi finančnimi 
sredstvi ter s pomočjo prostovoljcev in donatorjev 
urejati.
Prostor je namenjen trem osnovnim dejavnostim:

• Prehrambeni del
- Razdeljevanje viškov hrane večjih trgovcev
- Razdeljevanje toplih obrokov

• Družbeno socialni del
- Izobraževalne, svetovalne in druge 

medgeneracisjke dejavnosti

UPORABNIKI IN OSEBJE
Uporabniki storitev Humanitarnega zavoda Pod 
strehco so vsi tisti, ki jih po svojih kriterijih določi 
Center za socialno delo in potrdi komisija 
zavoda. 

Vsak uporabnik bo dobil kartico za dostop, ki bo 
anonimna za osebje zavoda, uporabniku pa bo 
omogočala prevzem viškov hrane ali toplega 
obroka. 
  
Osebje zavoda je sestavljeno iz prostovoljcev ter 
strokovnega kadra, vsi pa imajo vse potrebne 
kvalifikacije za delo na področjih, ki jih pokriva 
Zavod Pod strehco.

OBRATOVANJE IN OTVORITEV

Zavod obratuje med delovniki in postopno 
povečuje svoje zmogljivosti. Želja je, da bi 
poslovni model lahko replicirali tudi na druge 
lokacije, tako v Ljubljani, kot drugod po Sloveniji, 
saj so potrebe povsod velike. 

Razdeljevanje obrokov uporabnikom poteka že 
od pomladi 2014, uradna otvoritev pa je bila  
3. julija 2014. 

Kontakt:  
Zvonko Belič, direktor; 041 639 407 
zvonko.belic@podstrehco.si 

Darinka Pavlič Kamien, PR; 041 769 360 
kamien.komunikacije@siol.net
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